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Kedves Kollégák!

Alapítványunk fennállásának tizedik évét kezdi meg.
Egyesületünk 1990 áprilisában 300 000 Ft-os alaptőké

vel létrehozott Alapítványa 1996-ra 15 millióra növelte 
törzstőkéjét, miközben az alapító szándékának megfelelően 
évente mintegy 40 rászoruló tagtársunkat részesítette szoci
ális segélyben. Évente tucatnyi ifjú kutatónk tanulmányi 
útját, rangos nemzetközi konferencián való részvételét 
segítette. Rendszeresen támogattuk a hazai folyóiratokban 
megjelenő (a Tudományos és Oktatási Bizottság által ki
választott) legjobb tudományos cikkeket, az Ifjúsági An- 
kétot, az évenkénti, nagy érdeklődésre számot tartó nyug
díjas-kirándulásokat és alkalmilag tankönyvkiadást, szak
mai múzeum létesítését stb. is.

Az elmúlt években az alaptőkénk jelentősen emelkedett, 
egészen 1997-ig. Ennek egyik oka a rendszeres támogatás 
volt az Egyesület, a geofizikusokat foglalkoztató intézmé
nyek és magánemberek részéről, de 1997 előtt sohasem 
fogyott el az előző év kamatbevétele és az alaptőkét a ma
radvánnyal is növeltük.

Az 1997-es esztendő eredményeinek elemzésekor attól 
tartottunk, hogy fordulat, tartós változás állt be az alaptőke, 
és főként annak hozadéka növekedésében. Egyrészt csök
kentek a kamatbevételek, másrészt, talán a doktorandusz- 
képzés bevezetésével, megnőtt az igény a külföldi tanul
mányutak iránt.

Az 1997-es esztendő volt az első, amikor a kamat- és 
egyéb bevételek, valamint a kiadások közel egyenlők vol
tak. 1998-ban mégis 1,4 M Ft-os aktívummal zártunk. A 
következőkben részletezett bevételeket és kiadásokat ele
mezve azonban megállapíthatjuk, hogy a jobb eredmény 
egyrészt annak tudható be, hogy az ifjú kollégák tanul
mányútjaira kevesebbet költöttünk, mert ezek 1998-ban 
elsősorban európai utak voltak. (Az előző években néhány 
ázsiai, amerikai utat is támogattunk). Elutasított kérelem 
ebben a kategóriában nem volt.

A pozitív eredmény másrészt annak köszönhető, hogy az 
MGE 1997. évi nyereségéből az Alapítvány javára átutalt 
pénz is, és az 1998-as nyereségből származó is 1998-ban 
érkezett a számlánkra. (Ez kereken 1 M Ft).

Az 1998. évi bevételeink és kiadásaink részletezése:

Az ösztöndíjban részesülők közül Kovács Péter, 
Tóth Tamás, V ida Róbert, Bada Gábor EGS-kon- 
ferencián vett részt és tartott előadást, Grenerczy 
Gyula és Nyári Zsuzsanna doktorandusz-képzésével 
összefüggő tanulmányútjainak költségeihez járultunk 
hozzá, míg OSZKÓ László a sienai konferencián vett 
részt és tartott előadást. Konferencián történő részvételt 
még soha sem támogattunk, ha a kérelmező nem tudta 
igazolni a konferencia szervezőbizottságának doku
mentumával, hogy előadását elfogadták.

A szociális segélyben részesített mintegy 40 fő nevé
nek teljes nyilvánosság előtti felsorolásától, a kedvez
ményezettekre való tekintettel, kérem, hogy tekintsenek 
el. Azonban a Magyar Geofizikusok Egyesületében bár
ki megnézheti a listát. (A kifizetett teljes összeg valami
vel több, mint 1997-ben. Az egy főre eső éves átlag 
27 500 Ft, a legtöbb 40 000 Ft, a legkevesebb 10 000 Ft 
volt).

Ezzel kapcsolatban a Kuratórium szeretné a tagtár
sak figyelmét felhívni arra, hogy az adózatlan és TB- 
járulék-mentes jövedelmek körének szűkülésével a 
jövőben csak akkor lehet adó- és járulékmentes az 
Alapítványtól kapott szociális segély, ha megkapjuk a 
közhasznú szervezet besorolást. Ennek érdekében a 
megújított alapító okiratot az illetékes bírósághoz a 
Magyar Geofizikusok Egyesülete mint alapító benyúj
totta, de végzés még nincs. Az azonban már most is 
látszik, hogy még kedvező elbírálás esetén is a segély
ben részesülőktől újabb adatok beszerzésére (pl. adó- 
azonosító jel, születési hely és dátum, anyja neve stb.) 
kényszerülünk. Ezzel kapcsolatban megértésüket előre 
is köszönjük.

Az „egyéb költségek” sor a nyomtatvány-, posta-, 
bank-költségeket és az adminisztráció költségeit tartal
mazza.
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Az alapítvány pénzeszközei az 1999. február 12-i állapot 
szerint:

Diszkont Kincstárjegyben elhelyezve 15 495 206 Ft
(ebből kereken 14 M Ft 6 hónapra, a többi 3 hónapra le
kötve),

az ABN AMRO banknál vezetett számlán van 1 071 786 Ft 
a pénztárban van 34 181 Ft

Összesen: 16 601 173 Ft

A korábbi évek gyakorlatához képest a tudományos cik
kek díjazásával kapcsolatos összeg szorul magyarázatra. Ezt 
az összeget a Kuratórium a korábbi 100 E Ft-ról 150 E Ft-ra 
emelte, de a jövőben ezt is 11% egészségbiztosítási járulék 
terheli.

Másrészt, most is, mint a korábbiakban is, az MGE Tu
dományos Bizottsága dönt arról, hogy a hazai folyóiratok
ban megjelent tudományos cikkek közül melyeket tart 
jutalmazásra érdemesnek. Az összeg túl nem léphető, de a 
Tudományos Bizottság dönthet úgy is, hogy nem használja 
fel a rendelkezésére álló keretet.

További megszorítás az új alapító okiratból következik: 
sem a Kuratórium, sem a Kuratóriumot felügyelő bizottság 
tagjai nem részesülhetnek az Alapítvány pénzéből, még 
ilyen feltételek mellett sem.

A Kuratórium mindenekelőtt szeretné megköszönni a 
Magyar Geofizikusok Egyesületének és minden támogató
nak a segítségét, köztük azokat a jövedelemadó 1%-okat is, 
amelyet tagtársaink (ez irányú kérésünknek megfelelően) 
az adminisztráció egyszerűsítése céljából az Egyesület 
bankszámlájára utaltattak. Az így befolyt összeget az Egye
sület Elnökségének döntése értelmében az Ifjúsági Ankét 
részvételi díjainak és más költségeinek fedezetére használja 
fel. Támogatásban az előadást tartó egyetemisták, dokto- 
randuszok részesülhetnek, az Alapítvány Kuratóriumának 
javaslata alapján.

Itt említem meg, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ára 
Alapítványunk az elmúlt évben jogosult volt (az idén csak 
akkor, ha közhasznúvá minősítenek), de 1998-ban a szám
lánkra érkezett mintegy 800 Ft-hoz csak abban az esetben 
juthattunk volna hozzá, ha igazolni tudjuk, hogy nincsenek 
köztartozásaink. Az ehhez szükséges igazolások kiadásá
hoz több ezer Ft okmánybélyeget kellett volna felragaszta
nunk a kérelmekre.

Az Alapítvány jövőjét érintő leglényegesebb probléma 
jelenleg is az 1997. évi CLVI. törvény, amelyet az Ország
gyűlés 1997. december 15-én fogadott el, és amely a köz
hasznú szervezetekről szól.

Mint előző évi beszámolóban részletesen leírtuk, a 
közhasznúvá váláshoz meg kellett újítani az Alapító

Okiratot. Ennek elbírálása a bíróság túlterheltsége miatt 
még nem történt meg. Ha kedvező elbírálásban részesü
lünk, akkor mind a támogatók, mind a támogatottak 
továbbra is adókedvezményekben részesülnek, de 
adminisztációnk bonyolultabbá válik. Úgy gondoljuk, 
ezt vállalni kell.

Fel kell hívnom szíves figyelmüket, hogy az új törvény 
szellemében a Kuratórium tagjai nem választhatók meg 
határozott időre. E tisztségtől megválni (általában) csak 
lemondással, vagy az Alapító részéről történő felmentéssel 
lehet. A megüresedett helyet 30 napon belül be kell tölteni. 
Ha a Magyar Geofizikusok Egyesületének Közgyűlése 
ennyi időn belül megvalósul, akkor a Közgyűlés választhat 
új tagot, ha nem, akkor az Országos Elnökség jelöl a Ku
ratóriumba.

Mint bizonyára emlékeznek, eddig a Kuratórium tagjait 
a Közgyűléseken, illetve az ehhez kapcsolódó levélszava
zásokon 3 évre választották, amely most éppen lejárna. Az 
új Alapító Okirat elkészítésekor a jelenlegi Kuratórium 
tagjait már az új szellemben, meghatározatlan időre je
gyezték be. A megváltozott helyzetben azonban nem kívá
nunk visszaélni az Önök 3 évre szóló bizalmával, ezért 
valamennyien megírtuk az MGE elnökének címzett lemon
dó levelünket.

Végül tehát megköszönve bizalmukat, szeretnénk le
hetővé tenni, hogy ismét választhassanak, de most már 
abban a tudatban, hogy a megbízás meghatározatlan időre 
szól.

Az új Kuratórium eredményes működéséhez a Tagtársak 
segítsége is szükséges. Különösen fontosnak érezzük ezt a 
szociálisan rászoruló, ugyanakkor szerény tagtársaink fel
kutatásában, akik közül még soha, senki sem keresett meg 
minket kérelemmel. Sokan a kiküldött kérdőíveket is csak 
munkatársaik ösztönzésére töltik ki és küldik vissza, ami az 
eddigi gyakorlatunkban a segély kiutalásának alapfeltétele 
volt. Kérem, hogy amikor új kuratóriumot választanak, 
legyenek tekintettel arra, hogy az igazi szociális problémát 
csak a környezetben élő és dolgozó munkatárs tudhatja — 
aki az ország másik felében, más intézményrendszerben él, 
az aligha.

Ugyanakkor a fiatal kutatók, egyetemisták, doktoran- 
duszok tanulmányútjainak, konferencián történő részvéte
lüknek a támogatását (a munkáikat, körülményeiket, lehe
tőségeiket ismerő) egyetemi oktatók nélkül aligha lehet 
igazságosan elbírálni, pedig kiadásaink másik felét az ilyen 
„ösztöndíj” jellegű támogatások képezik.

Segítségüket kérjük abban is, hogy a tehetősebb mun
káltatók anyagilag is támogassák Alapítványunkat, mert az 
infláció csökkenése a kamatok csökkenésével is együtt jár, 
ami ebben a vonatkozásban sajnos azt jelenti, hogy a jövő
ben még névértékben is kevesebb támogatást tudunk nyúj
tani, ha az alaptőke nem növelhető jelentősen.

Egy jól választott kuratóriumban a fentiek személyi fel
tételei, garanciái is benne vannak.

Budapest, 1999. március 3.1

Nemesi László 
a leköszönő Kuratórium elnöke

1 A beszámoló az MGE 1999. áprilisi közgyűlésére készült.
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